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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

1.1 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онолын үндэс : 

Õºãæëèéí îð÷èí ¿åèéí îíîëûí õàíäëàãóóäûã ºíººäºð 

åðºíõèéä íü 1) ºñºëòºä òóëãóóðëàñàí õºãæèë (growth-

centered development)-èéí, 2) õ¿í òºâòýé õºãæèë (people-

centered development)-èéí, 3) òîãòâîðòîé õºãæèë 

(sustainable development)-èéí ãýæ ¿íäñýíä íü 3 õóâààí àâ÷ 

¿çýæ áîëîõ þì. 
 

ªñºëòºä òóëãóóðëàñàí õºãæëèéí îíîëûí õàíäëàãûí ãîë 

àãóóëãà íü ÷ºëººò ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéã ÷óõàë÷èëæ, 

äàÿàðøëûã äýìæèæ, õóäàëäààíû ýëäýâ õîðèã, ñààä òîòãîðûã 

àðèëãàõ, òºðèéí îðîëöîîã áàãàñãàõàä ò¿ëõ¿¿ àíõààðäàãò 

îðøäîã. Õ¿í òºâòýé õºãæëèéí îíîëûí õàíäëàãûí ãîë 

àãóóëãà íü õ¿íèé àìüäðàëûí ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëæ, õ¿íèéã 

õºãæ¿¿ëýõýä ò¿ëõ¿¿ àíõààðäàãò îðøäîã.  
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

1.1 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онолын үндэс : 

  Äýýðõ õºãæëèéí îíîëûí õî¸ð õàíäëàãûí ãîë ñàíààã ÿìàð 

íýãýí õýìæýýãýýð àãóóëñàí ãóðàâäàõü îíîëûí õàíäëàãà íü 

ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õºãæèë, áàéãàëèéí íººöèéí àøèãëàëò, 

õàìãààëàëûí áîëîí ñàéí çàñàãëàëûã áèé áîëãîõ àñóóäëóóäûã 

öîãö áàéäëààð óÿëäàà õîëáîîíä íü àâ÷ ¿çäýã òîãòâîðòîé 

õºãæëèéí ¿çýë áàðèìòëàëä òóëãóóðëàñàí õàíäëàãà þì. 

 

  Ýíý õàíäëàãàä Í¯Á áîëîí îëîí óëñûí çàðèì 

áàéãóóëëàãóóäûí ò¿âøèíä èõýýõýí à÷ õîëáîãäîë ºãäºã. 

Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûã ÷ ýíýõ¿¿ îíîëûí õàíäëàãàä 

òóëãóóðëàí äýâø¿¿ëñýí. 

   Ìîíãîë Óëñ õºãæëèéíõºº óðò, дунд õóãàöààíû ñòðàòåãèéã 

òîäîðõîéëîõäîî ºíººäºð ïðàêòèêò ÿìàð íýãýí õýìæýýãýýð 

õýðýãæèæ áàéãàà õºãæëèéí îíîëûí äýýð äóðüäñàí 

õàíäëàãóóäûã çàéëøã¿é òîîöîõ øààðäëàãàòàé áîëæ áàéíà.  
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

      1.1 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онолын үндэс : 

 
 Өнөөдөр Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын судалгаанд 

òîãòâîðòîé õºãæëèéí ¿çýë áàðèìòëàëä òóëãóóðëàñàí 

онолын хандлагыг  баримталж байна. 

Èíãýæ õàíäàõ íü “Ìîнãîë Óëñ äýëõèéí ýäèéí çàñãèéí 

õºãæëèéí ò¿ãýýìýë õàíäëàãà, ººðèéí îðíû ºâºðìºö îíöëîãò 

íèéöñýí îëîí õýâøèë á¿õèé ýäèéí çàñàãòàé áàéнà” ãýñýí 

¯íäñýí õóóëèéí çààëòòàé ÷ á¿ðýí ä¿¿ðýí íèéöýæ áàéíà.  

 

   Яëàнãуяà ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîëòîé àøèãò ìàëòìàëûí 

îðä ãàçðóóäûã àøèãëàæ ýäèéí çàñãèéí òîãòâîðòîé ºíäºð 

ºñºëòèéã áèé áîëãîæ îð÷èí ¿åèéí áóñàä ñàëáàðóóäûã 

õºãæ¿¿ëýõ ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõè, õóðèìòëàëûã á¿ðä¿¿ëэх 

шààрдëàãàтàé áàéãàà өнөө үед òîãòâîðòîé õºãæëèéí ¿çýë 

áàðèìòëàëä òóëãóóðëàñàí îíîëûí хàндëàãыã тîîцîн үзэх нь   

îнцãîé à÷ хîëáîãдîëтîé áîëж áàéнà. 
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

 Ерөнхий аргазүй (General methodology): 

  Нөхцөë áàéдëын îнîшëîãîî (Diagnosis of the Situation) 

Зîриëтуудын хүрээã тîдîрхîéëîх  (Target Setting) 

 

  Стрàтеãи, үéë àжиëëàãààã тîдîрхîéëîх (Intervention 

Strategies and Activities) 

 

  Өртөã зàрдëын тîîцîîã хиéж төсөвëөх  (Costing and Budget 

Preparation) 

 

  Хэрэãжүүëэх мехàнизм, хянàëт шинжиëãээ үнэëãээã 

тîдîрхîéëîх (Implementation and Monitoring Mechanism) 

  Хэëэëцэх, үнэëэх, áàтëууëàх (Negotiations, Appraisal and 

Approval) 

 
 

  

  

1.2 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
судалгааны аргазүйн үндэс : 
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

 Хөãжëиéн стрàтеãи нь ихэв÷ëэн хөãжëиéн àëсын хàрàà (vision), уã 

àëсын хàрààнд ниéцсэн стрàтеãиéн зîриëтууд (objectives), үéë 

àжиëëàãààны төëөвëөãөө (action plan), институциéн төëөвëөãөө 

(institutional plan) зэрãиéã àãууëж áàéãàà юм.  

Хөãжëиéн алсын хараа (vision) нь урт хуãàцààны хөãжëиéн 

хүрэх түвшинã тîдîрхîéëж өãдөã. Аëсын хàрàà хүсэë 

эрмэëзëэëиéã àãууëж áàéдàã áөãөөд хөãжëиéн стрàтеãиéн 

áүхиé ë зîриëтуудыã нэãэн цîãц áîëãîн зàнãидàн ÷иãëүүëэх 

үүрэãтэé áàéдàã. Оëîн уëс îрнуудàд áîëîвсрууëàн ãàрãàсàн 

àëсын хàрàà нь ихэв÷ëэн 10-20 жиëиéн хөãжëиéн ирээдүéн 

дүр зурãиéã тîдîрхîéëж áàéнà. 

Стратегийн зорилтууд (objectives) нь  àëсын хàрààнд 

тусãàсàн түвшинд яàж хүрэхиéã тîдîрхîéëж áàéдàã. 

 

1.2 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 
аргазүйн үндэс : 
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (action plan) нь стрàтеãиéн 

зîриëтуудыã хэрэãжүүëэх тîдîрхîé үéë àжиëëàãààã àãууëж 

áàéдàã. 

Институцийн төлөвлөгөө (institutional plan) нь 

áàéãууëëàãуудын үүрэã, үндэсниé áîëîн áүс нутãиéн хөãжëиéн 

стрàтеãиéн, түүн÷ëэн сàëáàрын хөãжëиéн стрàтеãиéн уяëдàà 

хîëáîîã хàнãàж áàéдàã. 

 

Хөãжëиéн стрàтеãи нь үндэсниé áîëîн áүс нутãиéн, түүн÷ëэн 

тîдîрхîé сàëáàрын ã. м. яëãààтàé áàéдàã. 

•Хөãжëиéн áîдëîãын áàримт áи÷ãүүд нь урт (6-ãààс îëîн 

жиëиéн), дунд (3-5 жиëиéн),  áîãинî (1-2 жиëиéн ) ãэсэн цàã 

хуãàцààны áàримжààтàé áàéнà. 

•Судàëãààны үр дүн үзэë áàримтëàë, цîãц áîдëîãî, хөтөëáөр, 

мàстер төëөвëөãөө, төсөë ã.м. хэëáэртэé áàéдàã. 

1.2 Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 
аргазүйн үндэс : 
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Зарим орны туршлагаас :  

1) Урт хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт  

  Япîн уëс 1977-2000 îны хîîрîнд үндэсниé хэмжээниé 

урт хуãàцààны хөãжëиéн “Сàнзенсî” нэртэé цîãц áîдëîãî, 

стрàтеãиéã àмжиëттàé хэрэãжүүëсэн. Япîнд “Сàнзенсî” 

цîãц áîдëîãî, стрàтеãиéã хэд хэдэн òàâàí æèëèéí 

òºëºâëºãººнд тîдîтãîн тусãàж õýðýãæ¿¿ëжээ. Өнөөдөр 

Япîн уëсàд “Эр÷имтэé (динàмик) хөãжëиéн шинэ эрин 2030-

A New Era for Dynamism(2030)” ãэсэн нэртэé урт хуãàцààны 

хөãжëиéн стрàтеãиéã хэрэãжүүëж áàéнà.  

  Синãàпур, Энэтхэã, Хятàд, Анãëи зэрэã цөөнãүé îрîнд урт 

хуãàцààны хөãжëиéн цîãц áîдëîãî, стрàтеãиéã хэрэãжүүëж 

áàéнà.  

    Орîсын Хîëáîîны уëсàд “Орîсын хөãжëиéн стрàтеãи 

2020” (Нэã хүнд нîãдîх ДНБ-иéã 2020 îн ãэхэд 30 мянãàн àм. 

дîëëàрт хүрãэнэ ãэж тîîцсîн) -иéã áîëîвсрууëààд áàéнà.  
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Нэг. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

онол, аргазүйн үндэс, зарим орны туршлага 

2) Дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлт 

Индикатив төлөвлөлт 

Жишээ: 

Таван жилийн төлөвлөгөө  

Франц, Японд Дэлхийн 2-р дайны дараа, Өмнөд Солонгос, 

Тайван  зэрэг оронд  1960-аад оноос хэрэгжиж эхэлсэн 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн цогц төлөвлөгөө. 

 

Өнөөдөр Энэтхэã, Өмнөд Сîëîнãîс, Хятàд, Ìàëàéз, Сàудын 

Арàá, Кàтàр зэрэã цөөнãүé îрîнд хэрэãжүүëж áàéнà. 

 

Индикàтив төëөвëөãөө нь ÷иãëүүëэã÷ төëөвëөãөө юм.  

Төëөвëөãөөã áîëîвсрууëàх явцàд Зàсãиéн ãàзàр, хувиéн, 

хэвшиë, сîнирхîã÷ тàëуудын хàмтын àжиëëàãààны дүнд зөв 

шиéдэëд хүрдэã.    
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Хоёр. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

зарим жишээ 

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 

төсөл боловсруулах  

Байнгын ажлын хэсэг 

  

  

  

  

  

МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ 

ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДАД 

СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН 

ЦОГЦ БОДЛОГЫН ТӨСЛИЙН 

ҮНДЭСЛЭЛ 

  
ХОЁРДУГААР ДЭВТЭР 

  

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН 

БОДЛОГЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

  

  

  

  

 

  

  

Улаанбаатар хот,  

2007 он 

 2.1 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулсан тухай 



12 

                                                                  

 

                                                                  

                                                                          

Хоёр. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

судалгааны зарим жишээ 

            

2.1 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулсан тухай 
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Хоёр. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

зарим жишээ 

  

     

2.2 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулсан тухай 
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Хоёр. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

судалгааны зарим жишээ 
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Гурав. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

судалгааны цаашдын зорилт, санал 

 3.1 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны 

тэргүүлэх чиглэлүүд: 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааны онол, 

аргазүйн үндэслэлийг сайжруулах (Энэ талын онол, 

аргазүйн орчин хандлагуудад тулгуурлаж судалгааг хийх 

хэрэгтэй байна. Өнөөгийн байдлаар манайд хийж байгаа 

бодлогын судалгааны тайлангуудад онол, аргазүйн 

үндэслэлийг орхигдуулах хандлага байна. Судалгааны үр 

дүн ямар онол, аргазүйд тулгуурласнаас их хамаардаг) 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааг индикатив 

төлөвлөлтийн чиглэлээр өргөтгөх 

Бодлогын зорилтууд, үйл ажиллагааны санхүүжилтийг 

хангах оновчой арга  замыг тодорхойлоход хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлтийн судалгааг чиглүүлэх 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгааг улс орны 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг түргэтгэх шинэ бодлогыг 

боловсруулахад чиглүүлэх. Жишээ: Кластер  
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Хоёр. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын онолын үндэс 

 Кластерын онол: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластерын тойм схем 
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Хоёр. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын онолын үндэс 

 Кластерын онол:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кëàстерын давуу тал. Үүнд:  

 

1) Кластерын бүрэлдэхүүнд орсон компаниуд, санхүү-

зээлийн, худалдааны болон их дээд, сургууль, эрдэм 

шинжилгээний  байгууллагууд нь урт хугацааны гэрээний 

дагуу ажил үүргийг оновчтой хуваарилан хамтран 

ажилласны дүнд үр ашиг багатай зардал буурах нөхцөл 

бүрддэг байна.  

 

2) Хөрөнгө санхүүгийн нөөц боломжийг  хамтран 

бүрдүүлж технологийн болон менежментийн шинэчлэл 

хийх замаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, үнийг  боловсронгуй болгож, стандартын 

түвшинг дээшлүүлэн өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх 

нөхцөл бүрддэг байна.  
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Хоёр. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын онолын үндэс 

 Кластерын онол:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кëàстерын  давуу тал. Үүнд:  

 

3) Компаниуд кластерын хэмжээнд хамтын маркетингийг 

хөгжүүлж гадаад, дотоод  зах зээлээ тэлэх нөхцөл 

бүрддэг.  

 

4) Засгийн газар, бизнес, шинжлэх ухааны хамтын 

ажиллагаа илүү өндөр түвшинд гардаг байна. 

 

5) Гадаад, дотоодын бусад кластерууд, судалгааны болон 

орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг 

хамарсан хамтын ажиллагааны өргөн хүрээтэй сүлжээ 

бий болдог байна.  
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Гурав. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

судалгааны цаашдын зорилт, санал 

  3.2 Судалгааны байгууллагуудын болон судлаачдын 

чадавхийг сайжруулах санал 

 

Хөгжлийн бодлогын судалгааны Think tank-уудыг бий 

болгох (KDI-Солонгосын хөгжлийн хүрээлэн) Энэ 

чиглэлээр ЗГ санхүүгийн болон бусад дэмжлэгийг 

үзүүлэх. Тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх 

 

Бодлогын судлаачдыг барууны Think tank-ууд сургах 

(Баруунд болон Монголд энгийн сургуулиудад сурсан 

хүмүүс шаардлагыг хангахгүй байна.) 

Бодлогын судлаачидад зориулсан гарын авлага гаргаж 

тараах Жишээ: Вьетнам 
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Анхаарал тавьсан явдалд 
баярлалаа 


